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چکیده
امروزه آلودگی هوا در استانهای بزرگ که به علت رشد صنایع به وجود آمده است بهعنوان یکی از چالشهای عمده درآمده است ،با توجه
به اینکه یکی از مهمترین کانونهای انتشار نقطهای آلودگی در استان اصفهان مجتمع فوالد میباشد .لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت و
نقش مجتمع فوالد مبارکه بهعنوان بزرگترین مجتمع فوالد در کشور ،ابتدا میزان انتشار آالیندهی  COاز دودکشها و فلرها تعیین و سپس
نحوه پراکنش آنها در منطقه شناساییشده است .در این تحقیق از مدل  AERMODو  CALPUFFبهعنوان ابزاری برای تجزیهوتحلیل
انتشار  COخروجی از دودکشها و فلرهای مجتمع فوالد مبارکه واقع در منطقه مبارکهی استان اصفهان استفادهشده است .در این مقاله
ابتدا میزان انتشار  COخروجی از دودکشهای مجتمع فوالد ،بهوسیله اندازهگیری میدانی در چهارفصل سال  ۲۰16تعیین گردید .سپس
نحوه پراکنش این آالیندهها با استفاده از مدل پراکنشی  AERMODو  CALPUFFدر منطقهای به مساحت  ۵۰×۵۰کیلومترمربعی در
هریک از دو جهت  xو  yدر دوره آماری یکساله  ۲۰16برای متوسطهای زمانی  8 ،۳ ،1و ۲۴ساعته بررسی گردید و مقادیر حاصل از اجرای
مدل با نتایج اندازهگیریهای میدانی در  9ایستگاه دریافتکننده بهعنوان پذیرندههای مجزا در مدل مقایسه گردید .درمجموع با توجه به
ارزیابی پیشبینیهای صورت گرفته ،در مقایسههای مختلف و مطالعات آماری در این تحقیق ،عملکرد کلی مدل  AERMODدر این
محدوده مطالعاتی برتر از مدل  CALPUFFبود .ولی بهطورکلی میتوان عملکرد هر دو مدل را در پیشبینی غلظت آالیندهها در منطقه
موردنظر قابلقبول دانست.
کلمات کلیدی
 ،COمدل  ،AERMODمدل  ،CALPUFFمجتمع فوالد
فقدان اطالعات از نحوه پراکنش آالیندهها باعث میشود ،تعیین
تأثیر انتشار آنها بر خارج از مرزهای سایت و در مناطق مسکونی
اطراف دشوار باشد) .(Shin et al, 2005مجتمع فوالد مبارکه-
ی اصفهان در ایران نیز به دلیل تولید میزان زیادی  PM10و
 ،COکانون توجه بسیاری از متخصصین علوم محیطزیست را

-1مقدمه
چگونگی ورود آالیندهها و همچنین سرعت آزادسازی آالیندهها
به اتمسفر بر آلودگی هوا تأثیر دارد .آالیندهها ممکن است بهطور
متناوب یا پیوسته یا دورهای آزاد شوند یا از یک منبع یا از چندین
منبع یا از منابع نقطهای و غیر نقطهای آزاد شوند .همچنین
پراکندگی آالیندهها به طریقه ورود آنها به اتمسفر بستگی دارد.
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به خود جلب کرده است .در صورت وجود مقادیری از گاز دی-
اکسید گوگرد در اتمسفر ریز گردهای موجود در هوا با PM10
واکنش داده و تبدیل به مواد سمی و خطرناک میشوند
بهطوریکه یکی از عوامل اصلی مشکالت کیفیت هوای شهری
در استان مبارکهی اصفهان میباشد)(Sadiqi et al, 2015
مدل  CALPUFFتوسط  USEPAبهعنوان یک مدل مناسب
جهت مدلسازی جریانهای غیریکنواخت و پیچیده ازجمله
حالتهایی که عوارض پیچیده زمین وجود دارد و همچنین در
مکانهایی که جریان ساکن و جریان بازگشتی اهمیت دارد مورد
تائید قرارگرفته است) .(Rood, 2014سیستم مدلسازی شامل
سه قسمت اصلی CALMET CALPUFF:و
 CALPOSTمیباشد :CALMET .یک مدل هواشناسی
فرایابی میباشد که دادههای هواشناسی در مقیاس میانی را از
مدلهای هواشناسی پیش یابنده گرفته و با استفاده از دادههای
عوارض زمین و کاربری زمین در شبکهبندیهای دقیقتر ،مقادیر
را برای مقیاسهای ریزتر محاسبه میکند:CALPUFF .
درواقع یک مدل غیریکنواخت الگرانژی -گوسی حرکت سیال
است که زیر روالهایی برای شبکهبندی تغییرات زمان ،شرایط
هواشناسی در سه بعد ،اثرات عوارض زمین ،نشستهای تر و
خشک ،اندرکنش پلوم دود و عوارض زمین ،پخش و پراکنش بر
روی محیط دریا ،جریانات در پاییندست ساختمانها را دارا
میباشد :CALPOST .از این قسمت جهت پیشپردازش نتایج
خروجی و پروسه کردن فایلهای شبیهسازی استفاده می-
شود)(USEPA(A), 2004۔ AERMODیک مدل پلوم
گوسی برای حالت پایدار و برای موارد نزدیک به سایت است که
بر مبنای ساختار و مفاهیم تالطم الیهمرزی سیارهای استوار
میباشد .این مدل عالوه بر پردازشگر اصلی  AERMODاز
یک پیش پردازنده هواشناسی بنام  AERMETو یک پیش
پردازندهی زمین زیست میباشد و آلودگی هوا یکی از چالشهای
پیش رو این منطقه صنعتی به شمار میرود (USEPA(B).
) .2004ازاینرو کنترل و کاهش هرچه بهتر و مؤثرتر آالیندههای
هوا در سرلوحه برنامههای سازمانهای ذیربط قرارگرفته است.
نخستین گام در نیل به این هدف تعیین میزان انتشار و شناسایی
نحوه پراکنش آالیندهها در منطقه میباشد .یکی از مهمترین
آالیندههای در مناطق اطراف مجتمع فوالد مبارکهی اصفهان،
انتشار  COمیباشد .در این تحقیق میزان انتشار  COاز مجتمع
فوالد واقع در فوالد مبارکهی اصفهان بهوسیله دو مدل انتشار
اتمسفری متداول  AERMODو  CALPUFFبرآورد شده
است.
بهطورکلی ،ارزیابیهای محدودی در مقایسه دو مدل
 CALPUFFو  AERMODانجامشده است .ازجمله

دیمیتری تارتاکوسکی و همکاران در سال  ،۲۰1۳میزان انتشار
ذرات از یک معدن واقع در زمین پر از تپه را بهوسیله دو مدل
انتشار اتمسفری  AERMODو  CALPUFFبررسی کردند.
برای طیف گستردهای از شرایط آبوهوا و توپوگرافی در محدوده
موردمطالعه ،مقادیر پیشبینیشده توسط مدل  AERMODدر
مقایسه با نتایج اندازهگیری بهتر از نتایج بهدستآمده توسط مدل
 CALPUFFبود .آنها نتیجه گرفتند که استفاده از نرمافزار
 AERMODهنگامیکه اطالعات توپوگرافی دیجیتال در
دسترس باشد غیرضروری است).(Cimorelli, et al, 2004
درسر و همکاران نیز در سال  ۲۰11مقادیر انتشار  NOخروجی
از دودکشهای دو نیروگاه با سوخت زغالسنگ را بیش از 1
سال در  8ایستگاه پذیرنده جمعآوری کردند .سپس نتایج
اندازهگیری میدانی را با نتایج مدل  CALPUFFبرتر از
 AERMODشناخته شد .این مشاهدات نشان میدهند که
بهطورکلی که هر دو مدل به نتایج یکسانی
دستیافتهاند) .(Tartakovsky et al, 2013بهطورکلی باید
تأکید کرد که ارزیابی و مقایسه به  AERMODو
 CALPUFFبرای مجتمع فوالد ،بهویژه برای شرایط زمین
پیچیده؛ هرگز انجامنشده است .ازاینرو در این مطالعه برای اولین
بار عملکرد هر دو مدل  AERMODو  CALPUFFرا در
چنین شرایطی مورد بررسی قرار میگیرد .در این تحقیق برآورد
عملکرد مدلها به دو صورت انجامشده است :ابتدا توسط مقایسه
دادههای مشاهداتی خروجی مدل ها ،در نقاط گیرنده تعیین شده
برای مدل ها (براساس مختصات  )UTMصحت مدل سازی
در هر نقطه در دوره های زمانی مورد نظر به دست آمده است در
مرحله دوم ،میزان صحبت عملکرد مدل ها در مقایسه با یکدیگر
مورد بررسی قرار گرفته است.
-2مواد و روش ها
 -1-2معرفی منطقه
فاصللله خطی اراضلی کارخانهی فوالد مبارکهی اصللفهان شللهر
مبارکه  1۰کیلومتر میباشد .شکل  1موقعیت اراضی طرح نسبت
به مناطق مسکونی اطراف را نشان میدهد.
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اصفهان که نزدیکترین ایستگاهها به محدوده مطالعاتی موردنظر
میباشند .استفادهشده است و در مطالعات ارائهشده است.
جدول  -1دادههای مورداستفاده هواشناسی و توپوگرافی
دادههای

نوع داده

موردبررسی

شکل  -1موقعیت اراضی فوالد مبارکه به مناطق مسکونی

منابع آالینده در مجتمع فوالد مبارکهی سپاهان ناشی از گازهای
خروجی از دودکشهای قوس الکتریکی و نورد گرم میباشد.
بهطورکلی دادههای موردنیاز جهت انجام این تحقیق را میتوان
به سه دسته اصلی تقسیمبندی کرد .دادههای موردنیاز جهت
مدلسازی اتمسفریک ،دادههای موردنیاز جهت مدلسازی پخش
و پراکنش آلودگی هوا شامل ورودیهای مدلهای
 CALPUFF AERMODو دادههای اندازهگیری شده
غلظت که جهت صحت سنجی مدلسازی مورداستفاده
قرارگرفته است) .(Dresser and Huizer, 2011درنهایت
مقدار غلظت و نحوه انتشار  COدر منطقه توسط دو مدل
 AERMODو  CALPUFFمدلسازی و پیشبینی گردیده
و محدودههای سالم و ناسالم در منطقه با توجه به میزان غلظت
ماکزیمم تعیینشده و نتایج دو مدل با یکدیگر و نیز با نتایج
اندازهگیریهای میدانی با استفاده از روابط آماری ،صحبت سنجی
شده است).(IRIMO. 2013

اطالعات

مدتزمان داده

استخراجشده

دادههای

هواشناسی

بررسی کلی

هواشناسی

سینوپتیک

جریان باد

سینوپتیک

۲۰1۷-۲۰16

منطقه ،دمای
هوا ،رطوبت
نسبی ،گلباد
منطقه

دادههای

هواشناسی جو

بررسی کلی

هواشناسی جو باال

باال

جریان باد

۲۰1۷-۲۰16

منطقه ،دمای
هوا ،رطوبت
نسبی ،گلباد
منطقه

با توجه به اطالعات هواشناسی و گلباد منطقه جهت باد غالب
غربی و حداقل سرعت باد با سرعت  ۳٫۵ - ۴ m/sمیباشد.
شکل  ۲گلباد منطقه را در سال  ۲۰16-۲۰1۷نشان میدهد.

-2-2اطالعات ورودی مدل
جهت عملکرد مطلوب مدل بهطورمعمول در هر  1۰کیلومترمربع
(بهشرط عدم وجود تغییرات عمده در عوارض طبیعی) یک
ایستگاه هواشناسی موردنیاز است۔ ولی وجود عوارض عمده
طبیعی نظیر کوه ،جنگل ،رودخانه و غیره باعث میشود این فاصله
کاهش یابد) .(EMC. 1997در این تحقیق دادههای جو باال و
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نیز از طریق سازمان هواشناسی
کشور ایران ،بهمنظور بررسی مطالعات اولیه شرایط جوی منطقه
و همچنین تهیه دادههای جدول  1پارامترهای مؤثر بر کیفیت
هوای محدودهی ورودی مدل هواشناسی  CALMETو
 AERMETمورداستفاده قرارگرفته است .دادههای هواشناسی
سطحی موردنیاز ،از دادههای ثبت و کنترل کیفی شده در سال
 ۲۰1۷ - ۲۰16سازمان هواشناسی کشور برای ایستگاه فرودگاه
اصفهان و دادههای هواشناسی جو باال نیز از ایستگاه هواشناسی

شکل -۲گلباد ساالنه منطقه مورد بررسی

به طور قطع یکی از اصلی ترین پارامترهای موثر در بحث
مدلسازی و پیشبینی آلودگی هوا که بیش از هر پارامتر دیگری
میزان دقت آن بر صحت پیشبینی تأثیرگذار است ،دادههای
توپوگرافی و عوارض زمین است .منبع اطالعاتی AERMAP
فایلهای دیجیتالی ارتفاع ناهمواریها ( )DEMمیباشد که
توسط برخی مؤسسات توسط عکسهای ماهوارهای ایجاد
میشوند و در این تحقیقی از اطالعات سازمان نقشه برداری ایران
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الیهمرزی ،رطوبت نسبی در یک منطقه در فصول مختلف بر روی

بهعنوان دادههای ورودی این پیش پردازنده استفادهشده است.
دادهها به فرمت  X Y Zتبدیلشدهاند که میتواند توسط
 AERMAPخوانده شود .خروجی این پیش پردازنده شامل
مختصات هر گیرنده و ارتفاع آن از سطح دریا و ارتفاع ناهمواری
در محل گیرنده و مختصات جغرافیایی منبع است .این پیش
پردازنده برای یک منطقه ،فقط کافی است که یکبار اجرا
شود) .(Sanin and Montero, 2007از آنجائی که فایل
 DEMنمیتواند بهعنوان ورودی  CALPUFFاستفاده شرد،
برای فراهم آوردن دادههای عوارض آنجائی که فایل DEM
نمیتواند بهعنوان ورودی  CALPUFFاستفاده شرد ،برای
فراهم آوردن دادههای عوارض طبیعی  CAL PUFFاز
دادههای جهانی موجود بهصورت فایل توپوگرافی  SRTM ۳۲با
دقت  9۰متر و  GTOPOبا تفکیک  9۰۰متر استفادهشده است.
همچنین برای دادههای کاربری زمین از فایل  GLCCبا دقت
مکانی  1کیلومتر استفادهشدهاست SRTM .یک پروژه بینالمللی
به رهبری National sa La Ulas. (NGA) Geospatial-
 Intelligence Agencyهوانوردی و فضایی ()NASA
میباشد SRTM .شامل یک سیستم رادار مخصوص میباشد
که در طول مأموریت  11روزه خود در فوریه سال  ۲۰۰۰بر
پردازنده شاتل فضایی  Endeavourشده بود و دادههای ارتفاع
زمین را در مقیاس  near-globalارائه داد؛ بنابراین SRTM
در حال حاضر یکی از کاملترین پایگاه دادههای توپوگرافی زمین
بهصورت دیجیتال با وضوحباال است) S. Rood,2014و
 .(Cassiani et al,2015در شکل  ۳نقشه عوارض زمین در
منطقه موردمطالعه با استفاده از نرمافزار  AERMODنمایش
دادهشده است .شکل  ۳نشاندهنده وضعیت طبقات ارتفاعی
منطقه میباشد.

جهت انتشار توده آالینده ( )plumeاثر قابلتوجه خواهد داشت و
آلودگی هوا را تحت تأثیر قرار خواهند داد ،لذا به شده است .جهت
پوشش تمامی منابع در دامنه مطالعات مدلسازی و مرکزیت دادن
به منبع موردنظر ،همچنین در برگرفتن محدوده نیز دارا باشد،
پذیرندهها در دو سیستم شبکهای لیل مجزا به مدل معرفیشدهاند.
پذیرندههای شبکهای در مختصات کارترین و در محدوده به
ترتیب با مساحتهای  ۵۰×۵۰کیلومترمربعی ،در هریک از دو
جهت  Xو  yتعریفشدهاند و موقعیت ایستگاههای پایش
موردنظر ،بهعنوان پذیرندههای مجزا در مدل معرفی گردیدهاند.
چیدمان همه پذیرندهها به مرکزیت یک دودکشی در میان
قسمتهای تولیدی کارخانه بهگونهای انتخابشده است تا تمامی
منابع را پوشش داده و قابلیت بیان پدیدههای جوی در مقیاس
میانی و خرد و همچنین اثرات توپوگرافی و کاربری اراضی را در
خود داشته باشد ) .(Abril, 2015موقعیت قرارگیری
ایستگاههای پایش و زمان نمونهبرداری در جدول  ۲آورده شده
است.

شکل  -۳نقشه عوارش زمین در ابعاد  ۵۰*۵۰کیلومتر مربع خروجی مدل
AERMOD

تغییرات فصلی بر روی انتقال آالیندهها ،بهویژه تغییرات
پارامترهای جوی مانند اندازه و جهت باد ،دمای هوا ،ارتفاع
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جدول  -۲زمان نمونهبرداری از ایستگاههای محیطی و موقعیت نقاط در
نمونهبرداری
 X Coordinate Y Coordinateایستگاه
زمان نمونهبرداری
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان
فصلهای بهار،
تابستان ،پائیز،
زمستان

۳۵6۴8۳6٫۳

۵۳۵988٫9

A

۳۵۷۳1۳۲٫6۳

۵۴۰۵۵۲٫69

B

۳۵6988۵٫18

۵۳۷96۳٫69

C

۳۵68۵8۴٫۵۵

۵۳۷۷۳۴٫۲

D

۳۵6۷۳991

۵۳6۷۳9۰٫91

E

۳۵6988۵٫18

۵۳۷96۳٫۵9

F

۳۵66۴۰۰٫۴۲

۵۳۷8۴6٫۵۴

G

۳۵6۵۰8۳٫۴۴

۵۴۰۵۲۲٫1۴

H

۳۵6۵86۴٫8

۵۴۲۲۲۰٫8۲

I

در این مطالعه ،ارزیابی نتایج حاصل از مدلسازی توسط دو مدل
 AERMODو  CALPUFFبا مقادیر اندازهگیریهای
میدانی ،برای پذیرندههای موردنظر ،با استفاده از پارامترهای
آماری پیشنهادی سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا انجامشده
است که این پارامترها عبارتاند از:
-1-3-2ضریب همبستگی ()CCOF
پارامتر  ،CCOFمطابق رابطه ( ،)1ارتباط بین نتایج خروجی مدل
و دادههای اندازهگیری میدانی را نشان میدهد و هرچقدر مقدار
آن به  1نزدیکتر باشد ،نشاندهنده وضعیت مطلوب دقت نتایج
مدل میباشد.

)  X )(Y i Y
()1

1

N

i

 (X
I 1

(( I 1 (X  X )( I 1 (Y Y )) 2
N

CCOF 

N

 -2-3-2اریبی کسری )(Fractional Bias

در این تحقیق بر اساس چهارچوب ارائهشده توسط اولسن عملکرد
آماری نتایج توسط پارامترهای اریبی کسری ( Fractional
 )Biasبیانگر تمایل مدل به پیشبینی بیشازحد و یا کمتر از حد
واقعی میباشد ،بیان میشود .مقدار اریبی کسری  ۰٫1۷معادل
پیشبینی بیشتر ( )overpredictionبا ()underprediction
ضریب  ۲و  ۰٫1۷معادل پیشبینی کمتر ضریب  ۲میباشد و
اریبی کسری صفر بهطور متوسط نشاندهنده این است که
پیشبینی مدل کامل است .یک اجرای مدل خوب باید اریبی
کسری کمتر از  ۰٫۳داشته باشد).(Olesen, 2001

پس از بررسی فرآیند تولید و تعیین منابع انتشار طی بازدیدهای
میدانی از منطقه ،سنجش  COخروجی از دودکشهای در حال
کار ،در دو ماه در سال  ۲۰1۵و در هرماه  ۳نوبت توسط دستگاه
 Testo XL 350در نقاط مخصوص نمونهبرداری از دودکشها،
اندازهگیری شده است .با توجه به اینکه ضرایب انتشار میزان تولید
و انتشار آالیندهها را در شرایط عملکرد نرمال یک فرآیند نشان
میدهد ،فقط در شرایط کارکرد طبیعی سیستم نمونه گرفته شد و
از نمونهبرداری در شرایط غیر نرمال از قبیل تعمیرات یا تأثیر قرار
میدهند ،خودداری شد ).(EMC. 1997
 -3-2صحت سنجی مدل
بهمنظور صحت سنجی نتایج حرو-جی مدل نیز ،نمونهبرداری
گازهای آالیندهی محیطی نیز در  1۳پذیرنده توسط دستگاه LSI
 Satem Babucکه دارای سنسورهای الکتروشیمیایی قابل
تعویض و ساخت کشور ایتالیا بوده ،انجام شد .صحت سنجی مدل

()۲

) (Y i  X i
FB 
) 0.5*(Y i  X i

 :Xiدادههای خروجی مدل :Yi ،دادههای میدانی (پایش): X i ،
میانگین دادههای خروجی مدل :Y i ،میانگین دادههای میدانی،
 Nتعداد نمونهها باشد.
-۳نتایج
در این تحقیق ابتدا ویژگیهای هر یک از دو مدل CALPUFF

و  AERMODموردبررسی قرارگرفته است و سپس با توجه به
اینکه مدل  CALPUFFبرای بازههای بزرگ (بیشتر از ۵۰
کیلومتر) و مدل  AERMODبرای بازههای کوچکتر
پیشنهادشدهاند ،لذا برای مقایسه بهتر منطقهای به ابعاد  ۵۰در ۵۰
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غلظت شبیهسازیشده  COدر مقایسه با بیشترین مقدار غلظت
اندازهگیری شده ،بزرگتر و در مقایسه با کمترین میزان غلظت
اندازهگیری شده ،کوچکتر میباشد .ولی در مقایسه با مقادیر
میدانی ،هر دو مدل توافق خوبی نشان دادند .همچنین میزان
خروجیهای مدل  CALPUFFبا مقادیر اندازهگیری شده،
مناسبتر بوده است .مقدار متوسط اریبی کسری ( )FBبرای
آالینده  COبرای مدل  AERMODو  CALPUFFبه
ترتیب  ۰٫۳6و  ۰٫۲۴میباشد .مقادیر  FBنشان میدهد که
 CALPUFFپیشبینی نسبتاً دقیقتری را انجام میدهد .مقدار
متوسط  CCOFنیز برای مدل  AERMODو CALPUFF
به ترتیب  ۰٫8۲و  ۰٫8میباشد.

کیلومترمربع تعیین و سپس دادههای غلظت خروجی این دو برنامه
با یکدیگر مقایسه شدهاند.
بررسی عملکرد مدل پراکندگی همیشه با مقایسه خروجی مدل با
اندازهگیریهای انجامشده امکانپذیر میباشد .لذا در این مطالعه،
نتایج محاسبات مدل  AERMODبا مقادیر اندازهگیری برای
حداکثر غلظت متوسط  1ساعته در  1۳پذیرنده مقایسه شده است.
پارامترهای آماری  CCOFو  FBدر جدول  ۳نشان دادهشدهاند.
مقادیر ضریب همبستگی برای آالینده  COبرای فصل بهار
 ،۰٫8۵فصل تابستان  ،۰ /8۴فصل پاییز  ،۰٫۷۵فصل زمستان
 ۰٫8۳میباشد.
جدول  -3صحت سنجی مدل AERMOD
پائیز
تابستان
بهار
پامترهای
آماری
۰٫۷۵
۰٫۸۴
۰٫۸۵
CCOF
۰٫۳۲
۰٫۳۲
۰٫۴۵
FB

زمستان

فصل بهار
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شکل  -۳مقایسه نتایج حاصل از اجرای دو مدل  CALPUFFو
 AERMODدر  1۳ایستگاه پذیرنده فصل بهار
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AERMOD
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نقاط برداشت

زمستان
۰٫۸۲
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غلظت آالینده
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جدول  -۴صحت سنجی مدل CALPUFF
پائیز
تابستان
بهار
پامترهای
آماری
۰٫۶۵
۰٫۸۳
۰٫۵۶
CCOF
۰٫۲
۰٫۲۱
۰٫۲۵
FB

غلظت آالینده

پارامترهای آماری  CCOF،FBبرای صحت سنجی مدل
 CALPUFFدر آالیندهی  COبرای فصل بهار  ۰٫۵6فصل
تابستان  ۰٫8۳فصل پاییز  ۰٫6۷و زمستان  ۰٫8۲میباشد.
درمجموع نتایج مدل با پارامتر ضریب اریبی برای آالیندهی CO
در فصل بهار  ،۰٫۲۵در فصل تابستان  ،۰٫۲1فصل پاییز ،۰٫۲
فصل زمستان  ۰٫۳۲و درواقع کمتر از مقدار واقعی
پیشبینیشدهاند .ماکزیمم میزان پراکندگی  COدر فصل-
های پاییز و زمستان میباشد .جدول  ۴نشاندهندهی
ضریب همبستگی برای میانگین دادههای خروجی بر
اساس مدل  CALPUFFاست.

CALPUFF

شکل - ۴مقایسه نتایج حاصل از اجرای دو مدل  CALPUFFو
 AERMODدر  1۳ایستگاه پذیرنده فصل تابستان

فصل پائیز

-4بحث

AERMOD

1000
0
I

H

G

F

E

D

نقاط برداشت

C

B

A

غلظت آالینده

از آنجائی که منبع اصلی این آالینده قسمت قوس الکتریکی و
ذوب فوالد میباشد ،دلیل افزایش غلظت آالیندهها ممکن است
در پی فعالیت بیشتر این تأسیسات در فصول سرد باشد .عالوه بر
این وجود بادهای آرام که باعث کاهش اتالف مؤثر آالیندههای
هوا میشود در فصل پاییز و زمستان بیشتر از فصل تابستان اتفاق
میافتد .با در نظر گرفتن این عوامل ،مدل استفادهشده ،نتایج
منطقی و رضایت بخشی را برای انتشار  COنشان داده است.
بهطورکلی ،بررسی شکل  ۳الی شکل  1نشان میدهد میزان

CALPUFF

شکل - ۵مقایسه نتایج حاصل از اجرای دو مدل  CALPUFFو
 AERMODدر  ۱3ایستگاه پذیرنده فصل پائیز

594

خروجی مختلف با بهطور الگرانژ ( )CALPUFFبودند.
 CALPUFFبه طرز چشمگیری مقادیر بیشتری را برای یک
دوره متوسط مثالً یکساعته در نقاط پذیرنده نسبت به
 ARRMODمحاسبه میکند .خروجیهای پژوهش حاضر در
مقایسه با تحقیق  Jittraو همکاران ( )۲۰1۵با موضوع روش-
های پخش آلودگی دیاکسید گوگرد و دیاکسید نیتروژن در
تایلند با استفاده از مدلهای  AERMODو ، CALPUFF
باوجود ویژگیهای سطحی و اقلیمی متفاوت در دو منطقه ،الگوی
پراکنش در این تحقیق بهمراتب دارای دقت بیشتری میباشد بر
طبق نتایج حاصل از مدلسازی آنها بهطورکلی استفاده از مدل
 AERMODنتایج دقیقتری نسبت به مدل CALPUFF
برای میزان پراکنش و غلظت آالیندگی  NOXو  SO2دارند
زیرا در مقادیر باالیی از تولید آالیندگی مدل  AERMODدارای
دقت باالیی در برخورد با حجم زیادی از آلودگی نسبت به
 CALPUFFدارد ) .(Jittra N, 2015با توجه به نتایج حاصل
میتوان بهمنظور مدیریت و کنترل کیفیت هوا ،بهعنوانمثال
توسعه استراتژی کنترل و ارزیابی ظرفیت انتقال آالیندهها در
منطقه میزان و نحوه انتشار این آالیندهها در منطقه باید مدنظر
قرار گیرد.

فصل زمستان
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شکل  - 6مقایسه نتایج حاصل از اجرای دو مدل  CALPUFFو
 AERMODدر  1۳ایستگاه پذیرنده فصل زمستان

-5نتیجه گیری
در این تحقیق ابتدا مطالعات و بررسیهایی در ارتباط با نحوه
عملکرد مدلهای  AERMODو  ،CALPUFFتعیین
محدودیتها و قابلیتهای هر دو مدل انجام شد .سپس کلیه
اطالعات در رابطه با مقادیر اندازهگیری شده فصلی آالینده باال و
پارامترهای هواشناسی اندازهگیری شده در ایستگاه هواشناسی
استان اصفهان گردآوری و اطالعات موردنیاز جهت اجرای
مدلهای  AERMODو  CALPUFFتهیه گردید .سپس با
استفاده از بانک اطالعاتی ،شامل پارامترهای هواشناسی،
توپوگرافی ،فهرست منابع انتشار و غلظت آالینده  ،NOابتدا مدل
 AERMODو پسازآن مدل  CALPUFFبرای چهارفصل
سال  ۲۰16میالدی اجرا گردید .بهمنظور صحت سنجی و تعیین
درست یابی مدلها ( ،)Verificationنتایج حاصل از اجرای
مدلها با مقادیر اندازهگیری شده توسط ایستگاههای سنجش
محیطی مقایسه گردید و با استفاده از سری روابط آماری ،مورد
ارزیابی واقع گردید .بهطورکلی میتوان گفت محاسبه و تعیین
دقیق سهم گامی اساسی جهت تصمیمگیری در ارتباط با
برنامههای مدیریت آلودگی هوا بهمنظور جلوگیری از تخریب
محیط زیست مطرح بوده است۔ در مقایسههای مختلف و اقدامات
آماری در این مطالعه ،عملکرد کلی  CALPUFFدر این
محدودهی موردمطالعه  AERMODبرتر  CALPUFFاز
بود .مدل  AERMODتهنشست خشک یا تر گازها را در
برنمیگیرد و فقط رفتار ساده تهنشست خشک را با استفاده از یک
الگوریتم بازتاب در نظر میگیرد و بهطورکلی پیشبینی
 AERMODکمتر از حد واقعیت میباشد .باال بودن میزان
غلظتهای اندازهگیری شده محیطی در مقایسه با مقادیر
مدلسازی شده میتواند بیانگر این موضوع باشد که نهتنها منابع
انتشار نقطهای مانند دودکشها و فلرها در انتشار آالیندهها در
منطقه مؤثرند ،بلکه منابع انتشار از صنایع مجاور و منابع متحرک
مانند خودروها نیز میتوانند در انتشار آالیندههای موردنظر نقش
داشته باشند .از نتایج مدلسازی روشن است که غلظتهای
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